
 

عتبارات للشركاءبعض اال 

النقدية والقسائم اتالمساعد
ار المحتمل الغرض من هذه الوثيقة هو توفير التوجيهات للبرامج القطرية و الشركاء من أجل تكييف برامج المساعدة النقدية و القسائم لتقليل االنتش

. و مواصلة تلبية االحتياجات اإلنسانية بفعالية -لكوفيد

 بالمتعلقة  توجيهيّةمبادئ ال

:على موظفي مشاريع خدمات اإلغاثة الكاثوليكية القيام بما يليينبغي خالل برمجة االنشطة، 

 .والمؤسسات النظيرة والمشاركون العاملونإجراء النشاط  مقابل المخاطر التي قد يتعرض لها  السؤال عن مدى أهمّية◄

وأن  COVID-19الشركاء كيف تنتقل عدوى  و CRSموظفو  يجب أن يفهم . «عدم التسبب بالضرر»اعتماد مقاربة  ◄

 See)يطّبقوا التدابير الوقائية العامة من أجل حماية نفسهم من جهة والحد من خطر انتشار الفيروس خالل تنفيذ البرنامج أنظر 
COVID 19–WHO . خدمات  من أجل جميع الناس الذين نعمل معهم ، بما في ذلك موظفيوتشمل هذه التدابير ما سيرد الحًقا

 .والشركاء والمتطوعين المشاركين في البرنامج وأفراد المجتمع ومزّودي الخدمات، والباعة، الخ   CRSاإلغاثة الكاثوليكية

   الحفاظ على البعد الجسدي 

 ب السعال وعدم لمس العينين والفم واألنف، وبخاصة غسل اليدين، وآدااتباع الممارسات الصحية الموصى بها . 

 ؛ على كّل من يشعر بالمرض أن يالزم المنزل؛ في حال عدم المشاركة في أنشطة البرنامج عند الشعور بالمرض

، يجب أن يتبع بروتوكوالت وزارة الصحة المتعلقة بطلب DIVOC-91أعراض /ظهرت عليه إشارات

 (الرعاية الطبّيةالتوجة للحصول على  االتصال قبلمثاًل )المشورة الطبّية /المساعدة

الحفاظ على الشفافية وال بّد من  . COVID-19في ظل إفتراض أّن أي أحد يقابله قد يكون مصاًبا بـ  على كل شخص  أن يعمل

قة بالتبعات في التواصل مع المجتمعات المحلية حول األنشطة والتغيرات ومستوى الراحة  في المجتمع واالحتياجات المتعل
.    الصحية للبرامج المستمّرة

وزارة الصحة وكافة /البقاء على اطالع بآخر التحديثات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية وبروتوكوالت الحكومة  ◄

 COVID-19  الرسائل المتعلقة ب

 األنشطة األساسية، حسب االقتضاء/ اتباع القيود التي تفرضها الحكومة وطلب اإلذن بالقيام بالخدمات  ; 

 صة لضمان أن تكون  الرسائل المتعلقة المجموعات المتخصّ /العمل مع الجهات المحلّية المعنّية بالصحة

  متماسكة ومتناسبة مع السياق COVID-19ب

قد تحتاج عناصر اإلرشادات إلى تعديل على  :اقك واالستعداد للتكّيف مع تطّور الوضعتكييف إرشادات البرامج مع سي ◄
مج المعتمدة، والتصورات، والقدرات المحلية، والبيئة التشغيلية، والتغذية اأساس مستويات المخاطر المجتمعية، وأنواع البر

 .الراجعة من الجهات المانحة

الدائمة  ليجري استخدامها بالتزامن مع استكمال التوجيهات المقّدمة من قبل اللجنة CRSأساس  تجربة وتوفر هذه الوثيقة توصيات إضافية على

الرجاء التذكؤ أن هذه اإلرشادات قد تخضع . ومنظمة الصحة العالمية ووزارات الصحة المحلّية كما يكون األمر مناسًبا المشتركة بين الوكاالت 

 . للحصول على النسخة األخيرة CRS Covid 19 Resources for Partnersقع لتحديث منتظم، لذلك يجب مراجعة مو

قد وضعت بعد مراجعة اإلرشادات الدولية  الصادرة عن  DIVOC-91 لمكافحة   CRSموارد واإلرشادات الخاصة ببرنامجإن ال: رفع مسؤولية

.  ، وغيرها من الهيئات اإلنسانية( IASC) الدائمة المشتركة بين الوكاالت اللجنةو، الصلة مثل منظمة الصحة العالمية المنظمات الدولية ذات

أما المنظمات .  متعلقة به  كلما توافرت معلومات جديدةوالمبادئ التوجيهية ال COVID-19لمكافحة   CRSبرنانج ويجري بانتظام تحديث موارد 

وإرشاداتها، فيجب أن تتأكد أيضا أنها ترجع إلى أحدث المعلومات المتاحة من  CRS مات الراغبة في الرجوع إلى مواردالشريكة واألقران من المنظ

 . منظمة الصحة العالمية واللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت
 

 

 

 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://ics.crs.org/covid-19-resources-partners


 

للحصول على الدعم في تكييف البرامج الحالية، أو . باختالف السياق القطري، والقدرة، وحالة السوق COVID-19تختلف االستجابة لـ : ريتذك

 .إذا كان ذلك مناسبا CRSالتصال بمسؤول الربط الذي تعتمده لدى الجديدة، يرجى ا المساعدات النفدية والقسائمتصميم برامج 

وفهم المخاطر؛  ونقل أي × فهي تحديد الحاجات االولوية COVID-19مساعدات النقدية والقسام في سياقاالعتبارات للتكيف مع برنامج ال أما أهمّ 

 . تغييرات أو تعديالت بشكل واض مع ضمان عدم التسبب بالضرر

 

قبل الدفع النقدي أو القسائم
  جهة المانحةتواصل مع ال◄

 ة مؤخًرا مانحجهات الشير الت. أي تغييرات مقترحة على برنامجكمن وجهة المانحة من مشاهداتك تحقق مع ال 

 .بالمرونة في السماح بإجراء تغييرات ىتحلّ تسا إلى أنه

 قد تحتاج إلى زيادة مثأل. قد تترتّب تبعات كبيرة على الميزانية في حال اضطررت إلى تكييف تصميم برنامجك ،

حصول بديل طريقة العمل في حال تبرامج المساعدة النقدية والقسائم، أو قد تضطر إلى تنفيذ ل تقيمة التحويال

. خلل كبير في سلسلة التوريد أو مشاكل في الوصول إلى األسواق

  ّجهة المانحةب أي تغيير في النطاق أو األنشطة موافقة صريحة من الغالبًا ما يتطل.

بعةالمتّ  رصدأضبط مقاربة التقييم وال◄

   يمكن استخدام . ة التي من شأنها أن تساعد في اتخاذ القرارعد لجمع معلومات التقييم األساسيّ استخدم وسائل عن ب

أو /قين المجتمعيين وة أو الرسائل القصيرة أو قنوات التواصل االجتماعي لالتصال بالمنسّ المكالمات الهاتفيّ 

. ضائع بالسوق واألسعارة لفهم مدى توافر البيّ الباعة في األسواق المحلّ 

  مثل المكالمات الهاتفية )كلما أمكن ذلك ( )استخدم وسائل عن بعد لجمع بيانات الرصد بعد التوزيع

التصّورات ر إلى األسواق، ولفهم مدى وصول األس  ( التواصل االجتماعي لوالرسائل القصيرة وقنوات وسائ

 .تهاق المستخدمة وأهميّ المساعدة والطرواستمرار مالءمة المخاطر والسالمة،  الشائعة عن

التصميم قم بمراجعة◄

 راجع طريقة العمل

o  أكثر هو تحديد ما إذا كان تصميمك الحالي ال يزال آمناً ولجهة أعد النظر بطريقة اتخاذ القرار

، المستجّدةالقرارات الحكوميّة قد تجد أن الوضع قد تغيّر على أساس . الوسائل مالءمة لتقديم المساعدة

ينبغي أن ينطبق الشيء نفسه على البرامج التي و. أو ظروف السوق المتغيرة/والمخاطر الجديدة، و

. اتوزع المساعدات العينية أيضً 

 أعد تقييم معايير االستهداف التي وضعتها

o  أصبحت ضعيفة حديثاً أو لتتناسب مع الفئات التي قد تكون فها وكيّ  معايير استهداف المستفيدينراجع

أي األشخاص الذين فقدوا دخلهم نتيجة لتفشي الفيروس ببسبب العزلة )قد زادت ضعفًا نتيجة للجائحة 

، إّن البالغين على الصعيد العالمي تفشي  فمع(. الذاتية أو القيود المفروضة على الحركة

األشخاص الذين يعيشون في مناطق صر، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الح -واألطفال الضعفاء

واألشخاص الذين يعيشون في واألقليات، ،واألشخاص ذوي اإلعاقة، والنساء والفتيات، النزاع

أكثر من غيرهم قد يتأثرون  -المدقع داخلياً والذين يعانون الفقر نازحينوالالجئين وال ،المؤسسات

.وتبعاتهبالمرض  بكثير

o  عدم »ات المجتمع ويضمن استخدام مقاربة على ديناميّ استهداف المعاييرحلّل كيف يمكن أن يؤثّر

. في االستهداف واالختيار« ب بالضررالتسبّ 

o امج الحماية االجتماعية استجابة أرصد التغييرات والتعديالت التي قد تجريها الحكومة على بر

إذا كانت الحكومات تقوم بخفض أو  مثاًل )وفّكر بإدخال التعديالت ذات الصلة على برامجك  للفيروس

(. سيعهاتعليق المدفوعات، أو زيادة التغطية أو تو

o استمّر في مراجعة استراتيجية االستهداف والحفاظ على المرونة مع تطور الوضع. 

 عد تقييم قيمة التحويلأ 

o أدرج مواد : مثاًل . بحيث تستجيب لالحتياجات اإلضافية الناتجة عن األزمةبتعديل  قيمة التحويل قم

مثل األغذية، ساسيّة المحتملة في أسعار المواد االتتعلق بمواد النظافة الصحيّة اإلضافيّة أو الزيادات 

. وتكاليف النقل للحصول على الخدمات الصحية، وما إلى ذلك

https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.justsecurity.org%2F69340%2Fcovid-19-and-violent-conflict-responding-to-predictable-unpredictability%2F&data=01%7C01%7Cjennifer.weatherall%40crs.org%7Cc129bf0127cf4856d64308d7d897a5af%7Cb80c308cd08d4b07915c11a92d9cc6bd%7C0&sdata=s%2Beri9Qtj1cGx93I6iXqUkqL7UxJsuRofJr7p%2ByTWU0%3D&reserved=0
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.justsecurity.org%2F69340%2Fcovid-19-and-violent-conflict-responding-to-predictable-unpredictability%2F&data=01%7C01%7Cjennifer.weatherall%40crs.org%7Cc129bf0127cf4856d64308d7d897a5af%7Cb80c308cd08d4b07915c11a92d9cc6bd%7C0&sdata=s%2Beri9Qtj1cGx93I6iXqUkqL7UxJsuRofJr7p%2ByTWU0%3D&reserved=0
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.justsecurity.org%2F69340%2Fcovid-19-and-violent-conflict-responding-to-predictable-unpredictability%2F&data=01%7C01%7Cjennifer.weatherall%40crs.org%7Cc129bf0127cf4856d64308d7d897a5af%7Cb80c308cd08d4b07915c11a92d9cc6bd%7C0&sdata=s%2Beri9Qtj1cGx93I6iXqUkqL7UxJsuRofJr7p%2ByTWU0%3D&reserved=0
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.justsecurity.org%2F69340%2Fcovid-19-and-violent-conflict-responding-to-predictable-unpredictability%2F&data=01%7C01%7Cjennifer.weatherall%40crs.org%7Cc129bf0127cf4856d64308d7d897a5af%7Cb80c308cd08d4b07915c11a92d9cc6bd%7C0&sdata=s%2Beri9Qtj1cGx93I6iXqUkqL7UxJsuRofJr7p%2ByTWU0%3D&reserved=0
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcrsorg.sharepoint.com%2Fsites%2FTM-Disability-Inclusion-Leadership-Group%2FShared%2520Documents%2FForms%2FAllItems.aspx%3FFolderCTID%3D0x012000B8DC7D96C96CC24C8F70AB6BA0CC4475%26id%3D%252Fsites%252FTM-Disability-Inclusion-Leadership-Group%252FShared%2520Documents%252FGeneral%252FCOVID_19_disability_briefing.pdf%26parent%3D%252Fsites%252FTM-Disability-Inclusion-Leadership-Group%252FShared%2520Documents%252FGeneral&data=01%7C01%7Cjennifer.weatherall%40crs.org%7Cc129bf0127cf4856d64308d7d897a5af%7Cb80c308cd08d4b07915c11a92d9cc6bd%7C0&sdata=X7o0PsMIFfTs1wXb65vZ9JlSX6a6TDGD2KnYzx5QIss%3D&reserved=0
https://interagencystandingcommittee.org/other/iasc-interim-guidance-covid-19-focus-persons-deprived-their-liberty-developed-ohchr-and-who
https://interagencystandingcommittee.org/other/iasc-interim-guidance-covid-19-focus-persons-deprived-their-liberty-developed-ohchr-and-who
https://interagencystandingcommittee.org/other/iasc-interim-guidance-covid-19-focus-persons-deprived-their-liberty-developed-ohchr-and-who
https://interagencystandingcommittee.org/other/iasc-interim-guidance-covid-19-focus-persons-deprived-their-liberty-developed-ohchr-and-who
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finteragencystandingcommittee.org%2Fother%2Finterim-guidance-scaling-covid-19-outbreak-readiness-and-response-operations-camps-and-camp&data=01%7C01%7Cjennifer.weatherall%40crs.org%7Cc129bf0127cf4856d64308d7d897a5af%7Cb80c308cd08d4b07915c11a92d9cc6bd%7C0&sdata=fPunABcrh%2B4IL8ABNGgS6DT8GpO7wpmYWl5TtahpBMA%3D&reserved=0


 

o  مثاًل، بسبب القيود المفروضة على الحركة، وإغالق )إذا لم تعد األسر قادرة على توليد الدخل

من ذي قبل، لذلك  احتياجاتها أقلّ فقد تكون قادرة على تلبية ( الشركات، وانحسار السوق، وما إلى ذلك

 تعلّقةعليك إعادة النظر في افتراضاتك السابقة وتحليل الفجوات الم. قد تحتاج إلى زيادة قيمة التحويل

بالنسبة لألشخاص األكثر ضعفا أما . من سلة الحد األدنى لإلنفاقيها التي يمكن األسر أن تغطّ بالنسبة 

لحجر الصحي الذاتي، يمكنك أن تفترض أنهم غير قادرين على الذين يعزلون أنفسهم أو من هم في ا

٪ من الفجوة في االحتياجات مصادر دخل سابقة، وبالتالي قد تحتاج إلى تغطية  الوصول إلى أيّ 

 (.إذا لم تكن هناك مؤونة حكومية أخرى)

 («العمل» لبرمجة)المفروضة تقييم الشروط  أعد

o من أجل الحدّ  المفروضةعلّق أو إلغِ مؤقتًا الشروط والجهات المانحة،  يالمحلّ  بالتشاور مع المجتمع 

ن موظفو البرنامج من العمل على الرصد بشكل وليتمكّ  كثيفمن حاجة المشاركين إلى التجمع بشكل 

. اأكثر تواترً 

o  ّوإذا كانت الشروط ضرورية، حاول التأكد من ارتباطها المباشر . ز على العمل الضروري جًدارك

مثل النظافة الصحية، والصرف الصحي، وصيانة )أو االستجابة له  بالوقاية من 

(. البنية التحتية، وما إلى ذلك/الخدمات

o  ًفي  استمرّ . دع الناس في مكان واحتجمّ يلتفادي أن   توزيع العملا، راجع كيفية إذا كان العمل مطلوب

ر مرافق الصرف تحديث اإلرشادات المتعلقة بالتباعد االجتماعي في جميع األنشطة وتأّكد من توفّ 

 .ة والحكومةة الصحة العالميّ ، تماشياً مع إرشادات منظمّ الميداني الصحي المناسبة في مواقع العمل

 الموظفين والمتطوعين حّضر◄

 وّجه الموظفين والمتطوعين بشأن :

o   ممارسات إشراك المجتمع المحلي؛

o وبروتوكوالت وزارة الصحة للحصول  هأعراض/عالماته، ومنه تدابير الوقاية ، انتقال

المشورة الطبية؛ /على الدعم الطبي

o ممارسات النظافة الجيدة وغسل اليدين .

  ّد الموظفين بمواد غسل اليدين والتطهير أثناء وجودهم في الميدانزو .

  ّغون عن مخالطتهم لشخص مصاب عليهم عالمات أو أعراض أو يبلّ عين تظهرين ومتطوّ موظفّ  من أن أيّ  دتأك

. فين اآلخرين أو المجتمعات المحلية األخرىيبقون بعيدين  عن الموظّ ( بما في ذلك أفراد أسرهم)باألعراض 
المشورة الطبية وفقا /الطبيالمتطوعين الذين يعانون من أعراض المرض على طلب الدعم /ع الموظفينشجّ 

. لبروتوكوالت وزارة الصحة

  ّم به أو الياوضوح السلوكيات لجهة ما يجب القد بتحدّ  حاميةسلوك نة بمدوّ فين د جميع الموظّ ينبغي أن يتقي .
. وينبغي أن يعرف كل من الموظفين والمشاركين كيفية اإلبالغ بأمان عن أي انتهاكات للضمانات

. أضبط إستراتيجية إشراك المجتمع المحلي بالمساعدات النقدية والقسائم◄

 شين إلبالغهم تلفة والسكان الضعفاء أو المهمّ ضع استراتيجية تواصل واضحة يمكن أن تصل إلى الفئات المخ

عن أي تغييرات في البرامج المتعلقة بالتسجيل، واالختيار، وقيمة التحويل، وآليات الصرف، والتغذية الراجعة 

. والشكاوى وما إلى ذلك

  النظافة قة بمبادئ ، بما في ذلك المعلومات المتعلّ بأدمج الوصول إلى المعلومات المتعلقة

ة بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية الصادرة عن األساسية، وتدابير الوقاية، والحصول على الرعاية الصحيّ 

. ة التي تغطي سياق عملكأو مجموعة الصحّ /الحكومة، ومنظمة الصحة العالمية، و

 ا بما في ذلك لألشخاص وفّر معلومات عملية باللغات المحليّة في الوقت المناسب وبأشكال يسهل الوصول إليه

.ذوي اإلعاقة

  ّة ي وعلى اطالع بالبروتوكوالت المحليّ تأكد من أن جميع الموظفين على علم بمسارات اإلحالة في السياق المحل

انظر إرشادات البرمجة اآلمنة .  من حاالت مشتبه بها أو مؤكدة من لألشخاص الذين يعانون

 COVID-19 الخاصة بالموارد المتوفرة للشركاء بشأن  CRSصفحة المنشورة على  والكريمة ل
 .على مزيد من المعلومات للحصول

https://interagencystandingcommittee.org/inter-agency-standing-committee/iasc-six-core-principles-relating-sexual-exploitation-and-abuse
https://ics.crs.org/covid-19-resources-partners
https://ics.crs.org/covid-19-resources-partners
https://ics.crs.org/covid-19-resources-partners


 

 اوف ومخق المختلفة على الحماية الطر تؤثّر كة المجتمعات المحلية الستكشاف كيفينبغي االستفادة من مشار

مع أفراد تشاور . ، بما في ذلك االعتبارات الجنسانية واالعتبارات المتعلقة باإلعاقة"عدم التسبب بضرر"

.ثار غير المقصودة المحتملة للتخفيف من المخاطر على الفئات الضعيفةالمجتمع المحلي بشأن اآل

 ال سيما آليات االستجابة  التي تستخدم الرسائل القصيرة والمكالمات  ،ززهارّوج آلليات التغذية الراجعة وع

شّجع التغذية الراجعة بشأن جودة  تدخلك  وفّعاليته وكن مستعًدا . الهاتفية لتجنب الحاجة إلى التفاعل وجهاً لوجه

 .رلتكييف مقارباتك حسب الحاجة لتتناسب مع السياق المتغيّ 

.ن الحجر الذاتي والعزل الذاتيويمارس خذ الترتيبات الالزمة لمناتّ ◄

 ق توزيع بديلة الحجر الصحي، تأّكد من وجود طر في الحاالت التي تكون فيها األسر المتلقية معزولة ذاتيا أو في

. أو نقاط الصرف النقدي/أو األسواق و/ا إلى نقاط التوزيع وب منها الذهاب شخصيً ال تتطلّ 

  آلياتوأدخل  نيابة عنهم يستلم عنهم و يستخدم التحويالتيح شخص بديل للمشاركين عملية واضحة لترشل حّدد 

. من استخدامها توتمكن المستحقاتقد حصلت بالفعل على كامل  رصد عن بعد للتحقق من أن األسر 

أثناء التنفيذ

(التسجيل)البدء بالمساعدات النقدّية والقسائم ◄

  ّمثل التسجيل على (أشخاص مثاًل، عدد ال يزيد عن )ب تجّمعات كبيرة استخدم أساليب التسجيل التي ال تتطل ،

من األشخاص الذين تّم تحديدهم ( مكالمة هاتفية)ق عن بعد ي، أو التحقّ مستوى األسر أو الحي أو المجتمع المحلّ 

 .يّةليات المجتمعاآلمن خالل 

  وبخاصة في ما يتعلّق بنقاط االتصال األساسيين  (مثاًل أرقام الهاتف العاملة)تأّكد من تفاصيل الشخص وجّربها

 .بالمجتمع والمشاركين لتسهيل العمل والتواصل على طول الخط

 للحد من عدد نفسه الوقت ن أنشطة التسجيل والتوزيع في اعتماًدا على سياق البرنامج، قد تتمكن من الجمع بي

.جهات االتصال البشرية

(:التوزيع)و القسائم تنفيذ برنامج المساعدات المالية أ◄

 المشتركة بين الوكاالت التوصيات المؤقتة للّجنة الدائمة انظر. عّدل المقاربات لتجنّب تجّمع المجموعات الكبيرة

-COVIDدة المتعلّقة بتوزيع األغذية في سياق تفشي مرض المتعلّقة بتعديل إجراءات معايير التشغيل الموحّ 
للحصول على المزيد من المعلومات عن إدارة عمليات التوزيع (. التي وضعها برنامج األغذية العالمي)19

 والتعديالت الممكنة

 ( حيثما كان ذلك ممكنًا ومالئًما)ت التسليم الرقميّة إعِط األولوية آلليا

  ّمن  ع شرائح متعددة في دفعة واحدة للحدّ إذا كنت ال تتوقع مشاكل كبيرة في التوريد في األسواق المحلية، وز

في  ة،إذا كنت تتوقع قيوًدا على التوريد في األسواق المحليّ . عات مع االستمرار في تغطية االحتياجاتتواتر التجمّ 

. ا بشكل رقميهذه الحالة أّمن دفعات أصغر وأكثر تواترً 

  فّكر في نشر أنشطة التوزيع والصرف على فترات زمنية أطول، وخّصص فترات زمنية أو أيام لألسر حتى

 .سواء من المخاطر المحتملة لالكتظاظ في مواقع التوزيع واألسواق على حدّ  تتلقي المساعدة للحدّ 

 كومة تبطة بالجائحة التي قد تؤدي إلى فرض قيود على الحركة، والعزل الذاتي، واتخاذ الححّدد المخاطر المر

. أساليب التوزيع الخاصة بك وفقا لذلك كيّفتدابير أكثر تقييداً، و

تبادل  مجموعات التركيز أو دورات التوعية أو فعالّيات التواصل التابعة للبرنامج حيث يتمّ )التجمعات الكبيرة األخرى ◄
(، وعملية التوزيع، وكيفية تبادل اآلراء، وما إلى ذلكمستحّقاتالمعلومات المتعلقة بمعايير االستهداف وعملية االختيار، وال

 على سبيل المثال، استخدم الرسائل القصيرة أو . فّكر ما إذا كان يمكن إجراء هذا التواصل بطريقة أخرى

أو وسائل التواصل االجتماعي أو التواصل ضمن مجموعات أصغر  الرسائل الصوتية أو المكالمات الهاتفية

قد تكون قادرا على مشاركة الرسائل في (. ةيجب أن يعتمد حجم المجموعات على توصية الحكومة المحليّ )

عد تأّكد من التبا(. مثل  نقاط جمع المياه)األماكن العامة التي ال يزال الناس بحاجة إليها ويستطيعون للذهاب إليها 

أو أكثر، بناء على توصيات الحكومة  اواحدً  ااالجتماعي، حيث تكون المسافة الدنيا بين الشخص واآلخر مترً 

. حاول عقد اجتماعات في الهواء الطلق، كلما أمكن ذلك. مجموعات صغيرةفي كّل مّرة تتجّمع فيها المحلية، 
.فة بين األشخاصخالف ذلك، ابحث عن موقع يوفّر مساحة كافية للحفاظ على المسا

https://interagencystandingcommittee.org/other/interim-recommendations-adjusting-food-distribution-standard-operating-procedures-context
https://interagencystandingcommittee.org/other/interim-recommendations-adjusting-food-distribution-standard-operating-procedures-context
https://interagencystandingcommittee.org/other/interim-recommendations-adjusting-food-distribution-standard-operating-procedures-context


 

  راجع أي ضرورات اتصال أخرى ي طلب من المشاركين في برنامجك أن تكون لهم مع موظفي البرنامج

. . وال تبِق منها إال األساسي( مثل البائعين، مزودي الخدمات المالية)واألطراف الثالثة 

السوق رصد◄

  ّع البائعين وأسعارها بشكل منتظم، وتحقّق من تنوّ ان المستهدفين ة للسكّ راقب مدى توافر السلع والخدمات الهام

. برنامج وعددهمالفي مجال 

  في خالل عملك على رصد السوق، أدخل المعلومات األساسية  التي جمعتها عن التجار بما في ذلك أي تغييرات

ت وسلسلة في القواعد أو السياسات الحكومية التي تؤثر على األسواق، فضال عن المخاوف المتعلقة بالقدرا

. التوريد

  فّكر بإطالق عملية رصد للسوق عن بعد من خالل تزويد التجار والمجتمعات المحلّية برصيد للهاتف  المحمول

 .ليتمكنوا من مشاركة المعلومات على أساس منتظم



 

  اعتبارات خاصة بالنقد: الملحق 
 تسليم المال النقد ةراجع آلي
 المعتمدة

  راجع آلية تسليم النقد الحالية التي تعتمدها وتوقع التأثيرات المحتملة لCOVID-19 لجهة  على قدرة األسر

 . االستمرار في الحصول على المساعدة من خالل هذه القناة

 مثل األموال الجوالة )فّكر بآليات التسليم النقدي الرقمية  ،للتحويالت النقدية أو التخطيط لها خالل التحضير
و إذا كانت البنية التحتية قائمة وكان المشاركون في البرنامج على دراية بآليات (. والبطاقات المدفوعة مسبقا

التنفيذ هذه، فإن ذلك يحّد من حاجة المشاركين إلى حضور جوالت التوزيع مراًرا و تكراًرا للحصول على 
  (.للتحويالت النقدية المنتظمة أو المتعّددة الشرائح)ستحقّاتهم م

  في حال اكتظاظ مواقع الصرف النقدي، حاول العمل مع مزّود الخدمات المالية الذي تعاقدت معه إليجاد خيارات
  .الحشودأو زيادة عدد الموظفين والعمالء ونقاط السحب النقدي للحد من /لحّل مشكلة المواعيد المكتظة للدفع و

ومن المهم أن يكون المشاركون الذين ال يواجهون قيوًدا لجهة التنقل ينالون المطلوب وأن يكونوا قادرين على 
وقد يزداد عدد األشخاص الذين يحتاجون إلى دعم إضافي ليشمل أولئك . االستمرار في الحصول على مستحقاتهم

واألسواق، بسبب تدابير العزل الذاتي والحجر أ ف النقودأو صر الذين ال يستطيعون االنتقال إلى نقاط التوزيع
 الصحي

التفاعل مع مزّودي الخدمات 
 المالية 

  دّرب موظفي مزّودي الخدمات المالية وعمالئهم على رسائل الوقاية منCOVID-19 ة والتباعد نظافالمتعلّقة بال

 . و منظمة الصّحة العالمّيةبما يتماشى مع توصيات الحكومة أ... االجتماعي وتطهير االسطح الخ

  ّة تسليم المال النقد ة على تحديد المخاطر الرئيسة التي تنطوي عليها عمليّ دي الخدمات الماليّ إعمل مع مزو
مثاًل، غسل اليدين بالصابون والماء أو المحاليل . للمشاركين واتفق معهم على بروتوكوالت الحّد من المخاطر

تنظيف األجهزة واألقالم أو اي . كة بشكل دائم وتنظيف مواقع سحب النقودالكحولية؛ تنظيف السطوح المشتر
 . دي الخدمات المالية ما بين استخدامينفي مزوّ أدوات أخرى مشتركة بين المشاركين وموظّ 

  ّساتها للتحّسب الي انقطاع عن العمل قد يؤّثر على ناقش مع مزّودي الخدمات المالية خطط استمرار مؤس
التعّرض للمشاركين  حتاجون إلى الدعم للحفاظ على العملّيات وتكييف االجراءات للحّد من مخاطر قد ي. برنامجك

 . ولموّظفيهم

لتوقع المخاطر ( إن وجدت)ة األخرى وفريق العمل على المصروفات النقدية إعمل مع الجهات الفاعلة النقديّ   لمناصرةا 
 . المحتملة للبرامج النقدية الجارية، واستراتيجيات التخفيف المشتركة

  فّكر ما إذا كانت المناصرة الجماعية أو الفردية التي تقودها المنظمات ذات أهمية فيما يتعلق بخصم رسوم
أو التصدي للعوائق األخرى التي تمنع الناس من الوصول إلى آليات التسليم األقل  المعامالت أو اإلعفاء منها

  (.مثل األموال الجوالة أو المدفوعات النقدية الرقمية)خطورة 

 

 مثال على التغييرات في برنامج النقد

 بعد قبل

تحويالت نقدية شهرية متعددة األغراض في مغلفات لألسر المتضررة  .9
 من النزاع

من احتياجات الغذاء % 04دوالراً أمريكياً لتغطية  04ما يعادل  .2

 والماء والنقل 

 تستهدف األسر النازحة داخلًيا .3

اتفق على استراتيجية إشراك للمجتمع المحلي، وزّود المعنيين برسائل  .9
أساسية تتعلق بالنظافة والوقاية تماشياً مع توجيهات وزارة الصحة 

 ومنظمة الصحة العالمية 

ل إلى المدفوعات اإللكترونية أو ُحّد من تواتر توزيع النقد وتأّكد تحوّ  .2
  من النظافة الكافية والتباعد بين الناس عند التوزيعات

٪ من المواد الغذائية، 14دوالًرا أمريكًيا لتغطية  04إرفع المبلغ إلى  .3

  (ألولئك الذين يفتقرون للدخل)ومواد النظافة اإلضافية، واإليجار 

وّسع نطاق معايير االستهداف لتشمل األسر األكثر ضعفا المتضررة  .0
 COVID-19من 

 

  



 

 اعتبارات خاصة بالقسائم: الملحق 
تواصل مع البائعين الداخلين 

 في البرامج
  ّون أي مشاكل تتعلّق بإعادة التخزين أو السعة أو ناقش مع البائعين الوضع لمعرفة ما إذا كانوا يشاهدون أو يتوقع

  . حاول معرفة ما إذا كان البائعون بحاجة إلى دعم إضافي لتلبية الطلب في المستقبل. سالسل التوريد ولماذا

 أو السلطات /وّجه البائعين على اتباع الرسائل والتعليمات المعيارية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية و
ر، وتنظيف األماكن العامة م اليدين إن توفّ دام معقّ على سبيل المثال، تشجيع غسل اليدين واستخ)ة الحكومية الصحيّ 

 (.أقالم  مشتركة بين استخدامين، واتخاذ تدابير التباعد، وما إلى ذلك/بانتظام، وتنظيف أي أجهزة

  .فكر في تزويد بائعي البرامج برصيد هاتفي إضافي لتقليل الحاجة إلى الرصد الشخصي والتغذية الراجعة
مثل المطهر اليدوي )، ينبغي توفير أصناف (مثل األسواق العادية)فيما يتعلق ببرامج القسائم لغير أسواق الجملة    الهاتوزيع القسائم واستبد

في متاجر البائعين الستخدامها قبل المعاملة وبعدها، فضال عن تقديم ( والقفازات للبائعين، ومحطات غسل اليدين
  .لجسديالدعم للبائعين لضمان اتخاذ تدابير للتباعد ا

  إذا كنت تخطط الستخدام قسائم تستبدل بأسواق الجملة، ُيرجى مراجعة السلطات المحلّية واالتفاق على أي
التوصيات المؤقتة تابع بالمشروع فقط إذا لم يكن هناك بديل واحترم البروتوكوالت الواردة في . تعديالت مطلوبة

للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت لتعديل إجراءات التشغيل الموّحدة لتوزيع األغذية في سياق تفشي مرض 
COVID-19 (التي وضعها برنامج األغذية العالمي) 

  ّعلى سبيل المثال، من خالل )السلطات الصحّية في متاجر البائعين /عرض رسائل منّظمة الصحة العالمّيةد من تأك
أجِر عمليات تفتيش مفاجئة لدى البائعين . ، باللغات المحلية فيما يتعلق بغسل اليدين والتباعد الجسدي(الملصقات

  . توجيهيةالممارسات واالمتثال للمبادئ ال/لرصد التغييرات في السلوكيات

ر في تنويع مجموعة بائعي القسائم الذين تعتمدهم، مع التركيز بشكل خاص على صغار البائعين الذين هم فكّ   أعد النظر في تصميم القسائم
  .األقرب إلى المجتمعات المستهدفة

  ّة القسيمة المعتمدة د من أن قيمفي حال حدوث ارتفاع في األسعار، قد تحتاج إلى إعادة احتساب قيمة التحويل للتأك
 . االحتياجات المستهدفة ي بشكل كاف  تغطّ 

  ّمثل الطعام، األدوات )ة إذا كان الهدف األساسي لبرنامج القسيمة التي تعتمدها مرتبًطا باالحتياجات األساسي
ن القسائم أي أ)رة فّكر في إزالة القيود لتمكين المزيد من المرونة لألسر في ظّل الظروف المتغيّ ( المنزلية، إلخ
وأضف إليها رسائل حول أولوّية السالمة الصحّية ( غرض متوفّر لدى بعض الباعة المختارين يّ أيمكن تبديلها ب

 . واستخدام هذه األغراض

آلية القسيمة التي  راجع
 تعتمدها

  يمكن تعبئتها  قسائمهي . (بدالً من الورق)إذا كان لديك خيار االنتقال إلى القسائم اإللكترونية، فّكر في استخدامها
ع مواعيد الدفع للحّد حاول أن توزّ . رةالمتكرّ /دةللبرامج التي تعتمد التحويالت المتعدّ   ، ويمكن استخدامهاعدعن بُ 

 . ت التجاريةمن االزدحام في المحاّل 

  ّات االسترداد ات توزيع القسائم ووّزع فترر في تقليل عدد عمليّ ة هي الخيار الوحيد، فكّ إذا كانت القسائم الورقي
غسل اليدين بشكل مناسب بعد المعامالت  تأكد من امكانيةمن االزدحام في المحالت التجارية، و زمنًيا  للحدّ 

  .المرتبطة بالقسائم

  .دفع بشكل منتظمالطرق سديد للبائعين وعّدلها لضمان إمكانية الحفاظ على تراجع إجراءات ال   سدد مدفوعات البائعين

 ق باإلمداداتساعد على تخفيف أي مشاكل تتعلّ ستزيادة تواتر الدفع للبائعين  تأّكد إذا كانت .  

  في المناطق التي تنطوي على مخاطر عالية، استكشف خيارات بديلة مؤقتة للبائعين الذين يقبلون القسائم ليقدموا
فوعات، بدال من اشتراط كإرسال صور عن الفواتير أو اإليصاالت لتجهيز المد)المستندات الثبوتية لمستحقاتهم 

  . عند االقتضاء( التقديم الفعلي
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 مثال على التغييرات في برنامج النقد

 بعد قبل

برنامج قسائم  ورقية للمواد الغذائية وغير الغذائية  لألسر النازحة  .9
 حديثاً 

باعة يشاركون في السوق المركزية لخدمة المجتمعات المحلية  .2
  المحيطة

  غراضاختيار األامكانية  –دوالر أمريكي  04قيمة ال .3

  استهداف أسر النازحين داخلياً فقط .0

االتصاالت، بما في /االتفاق على استراتيجية المشاركة المجتمعية .9
  ذلك البائعين

  مناقشة حالة التوريد مع البائعين .2

من الحركة إلى  ي للحدّ دين إضافيين على المستوى المحلّ إدراج مورّ  .3
 ا األسواق األكبر حجمً 

استخدام القسائم اإللكترونية لتقديم المساعدة وإزالة القيود المفروضة  .0
  .على األغراض التي يمكن شراؤها

 . ةات مواد النظافة الصحيّ تضمين الرسائل حول ترتيب أولويّ  .0

دوالر أمريكي لتشمل مواد التنظيف  04زيادة قيمة التحويل إلى  .6

 ة األساسي

م يدوي توعية البائعين حول تدابير النظافة والوقاية وتوفير معقّ  .0
 . لالستخدام في المحالت إن أمكن

ا توسيع نطاق معايير االستهداف لتشمل األسر األكثر ضعفً  .0
 COVID-19رة من المتضرّ 


